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 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון : 

 (1.4.2017-30.6.2017) 2017לשנת  2רבעון 
 :חברים

  .לירון תמיר,אהוד אלפרטרחל בורשק, 
 

 מזון מרוכז:
ביעה על עליה מתונה, היות וובשערי מצ 2016לעומת מדד נובמבר  2017מדד תערובות לבקר עודכן במדד פברואר 

לכן ה מושפעים ישירות משער החליפין, החליפין נרשמה התחזקות משמעותית לשקל, ומאחר והגרעינים והוהבל
של מדד המזון המרוכז. החליטה ועדת היישום ליישם במחיר הנוכחי הורדה הנוכחי צפויה הורדה במהלך הרבעון 

 ביחס לרבעון קודם. 3.08%' ובסה"כ ירידה של אג 55.72אג' והמדד יעמוד על  2של 
 

 מזון אחר:
  ., בהתאמה לרבעון נוכחי2016ה זו עודכנה על פי מדדי מאי קבוצת הוצא

 
 משתנות והון:

, עדכון נוסף בחלוף שנה או 2017 ינואררבעון ראשון בחודש שיושם ב 2016עודכנו בתחשיב אוקטובר הסעיפים הללו 

 .שינוי 5% צבירה של לאחר

 
 בשר ויונקים:

בשל ירידת לאחרונה, קים. על אף מגמת ההתייצבות במחירי הבשר שר פרות ויונההכנסה המחושבת ממכירת ב
התרומה של עלות הבשר  חד'. 12ומאחר ומדובר בממוצע נע של  ,כולה הממושכת לכל אורך התקופה מחירי הבשר

, ולכן הירידה בהכנסות מבשר משפיעה על עליה -5.19%אג', המסתכם ב  0.98למחיר המטרה משפיעה בירידה ב 
 במחיר המטרה.

 
  מרכיב פריון: 

 .1% ינוכה ברבעון זהבגין התייעלות,  0.5%ם בהתאם לנוהל קביעת מחיר המטרה הרי שמדי רבעון מנכי
 

  :ות רבעוניתנלהתחשב מרכיב זמני
לויות לבין הע 2017לשנת  1חיר שנקבע לרבעון ן המימן ההפרש ב הנובע .אג' לליטר 1.366של  עליהעומד על המרכיב 

 .שנרשמו בפועל במהלך הרבעון
 

 המלצת ועדת הישום:

 אג'. 194.60 יעמוד עלהיטל המועצה נטו ללא  ער המשקשטרה במחיר המ
 .אג'( 3.80ההיטל בגובה  )כולל 'אג 198.40 יעמוד על מחיר המטרה בשער המשק

 אג'. 5.39של בגובה ביחס לרבעון קודם  2.79%של  עליהסה"כ 
 לקילוגרם.₪ 31.1483 מחיר חלבון
 לקילוגרם.₪ 18.6890מחיר שומן  

 .החודשיהמחיר , המחיר הרבעוני: יםת עזר כנספחאומצ"ב טבל
 ,בברכה

 
 אהוד אלפרט

 יו"ר ועדת היישום         
 :יםהעתק

 ., יו"ר ועדת ההגויבר, המפקח על המחירים-אורי צוק
 ייצור. יתכנון גורמהרשות ל –ד"ר אסף לוי 

 חברי ועדת היישום.
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 מחיר המטרה:
 
 
 

6.00                           4.86                           -2.00                           

מחירמחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 2רבעון 1רבעון 4רבעון 3

אחרוןן)אג'(אחרון %אפר-17ינו-17אוק-16יול-16

         0.80%0.13                   17.00                   16.87                  20.28                  20.47עבודה עצמית

         0.80%0.14                   17.82                   17.68                  15.00                  15.14עבודה שכירה

         0.80%0.01                     1.45                     1.44                    1.65                    1.66עבודה במנהלה

        1.77-3.08%-                   55.72                   57.49                  70.39                  74.10מזון מרוכז
יריה קדימה של -2- אג' בשל 

התחזקות השקל

צבר 5% ל במאי 2016         0.57%0.33                   58.62                   58.29                  55.37                  55.37מזון אחר

        0.02-0.07%-                   36.52                   36.55                  35.16                  35.16משתנות

עודכנו בתחשיב אוקטובר 2016 

שיושם בינואר, עדכון נוסף בחלוף 

שנה או לאחר 5% שינוי

         1.09%0.13                   12.53                   12.39                  12.81                  12.81פחת

         1.09%0.07                     6.70                     6.62                    9.42                    9.42ריבית להון דומם

מעבר שנה עדכון ביולי 2016           -0.00%                     6.78                     6.78                    7.01                    7.01ריבית להון חי

        0.97-0.45%-                213.13                214.10               227.09               231.14סך הוצאות בשער המשק

        0.54-4.98%-                   10.31                   10.85                  10.44                  10.92בשר פרות

        0.44-9.72%-                     4.11                     4.55                    5.66                    5.85עגלים

           -0.00%                     1.93                     1.93                    1.06                    1.02מבכירות ועגלות

עודכן ברבעון 3 2016           -0.00%                     1.59                     1.59                    6.48                    6.48שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

24.2823.6318.9317.94ויונקים(
-5.19%-0.98        

         0.01%0.02            195.19            195.17           208.32           206.86הוצאות נטו

         0.01%0.02            195.19            195.17           208.32           206.86הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 1 להורדת הפריון         7.5%8.0%0.5%1.0%100.00%0.01ניכוי פריון באחוזים

        0.98-100.02%           1.9519-           0.9759-        16.6652-        15.5147-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער המשק  

        0.96-0.49%-      193.2349      194.1942     191.6502     191.3485נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

         127.42%6.35-           1.366          4.982-         3.003-         2.704-רבעונית

התייעלות הסכם החלב
-6.79                   -6.79                   

         2.85%5.39         194.60         189.21        181.86        181.86מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

             3.80             3.80            3.80            3.80מועצת החלב
מחיר מטרה שער 

         2.79%5.39       198.400       193.010      185.660      185.660המשק+מועצה

1.18%0.00%3.96%2.79%-שינוי מרבעון קודם באחוזים
ערך חלבון סקר 2015

         2.85%0.86          31.1483          30.2855         30.7600         30.7600 ערך חלבון

         2.85%0.52          18.6890          18.1713         16.5631         16.5631 ערך שומן

         2.85%0.01            0.1946            0.1892           0.1819           0.1819 ערך נוזלים

         2.37%0.01            0.2326            0.2272           0.2199           0.2199 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(

מחירי מטרה  

2016/17  לפי 

סעיפים באג' לליטר

הורדת מדד עבודה + עדכון שנתי 

מדדי למ"ס על פי לוח יא4

 שינוי נורמות רכיבים סקר 

2015
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 ריכוז מחיר המטרה החודשי:
 
 

מחירמחיר

רבעון 2(מדד פברוארר)(מדד ינואר)(מדד דצמבר)רבעון 1(מדד נובמבר)(מדד אוקטובר)(מדד ספטמבר)

אפר-17מרץ-17פבר-17ינו-17ינו-17דצמ-17נוב-17אוק-17

              17.00                17.00                16.87                16.87              16.87               20.33               20.28               20.28עבודה עצמית

              17.82                17.82                17.68                17.68              17.68               15.04               15.00               15.00עבודה שכירה

                1.45                  1.45                  1.44                  1.44                1.44                 1.65                 1.65                 1.65עבודה במנהלה

              55.72                57.72                57.72                57.36              57.49               69.26               69.19               69.89מזון מרוכז

              58.62                58.62                58.62                58.62              58.29               55.37               55.37               55.37מזון אחר

              36.52                36.52                36.52                36.52              36.55               34.85               34.85               34.85משתנות

              12.53                12.53                12.53                12.53              12.39               12.81               12.81               12.81פחת

                6.70                  6.70                  6.70                  6.70                6.62                 9.42                 9.42                 9.42ריבית להון דומם

                6.78                  6.78                  6.78                  6.78                6.78                 7.01                 7.01                 7.01ריבית להון חי

סך הוצאות בשער 

המשק
226.28      225.58      225.75      214.10     214.49       214.84       215.13       213.13     

              10.31                10.31                10.43                10.59              10.85                 9.99               10.22               10.35בשר פרות

                4.11                  4.11                  4.25                  4.40                4.55                 5.16                 5.35                 5.52עגלים

                1.93                  1.93                  1.93                  1.93                1.93                 1.06                 1.06                 1.06מבכירות

                1.59                  1.59                  1.59                  1.59                1.59                 6.48                 6.48                 6.48שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

23.4023.1122.6918.9318.5118.2117.9417.94)בשר  ויונקים(

   195.19    197.19    196.64    195.97   195.17   203.06   202.48   202.88הוצאות נטו
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

   195.19    197.19    196.64    195.97   195.17   203.06   202.48   202.88מטרה

8.0%8.0%8.0%0.5%0.5%0.5%0.5%1.0%ניכוי פריון באחוזים

  1.9519-   0.9860-   0.9832-   0.9799-  16.2304-16.1984-16.2448-0.9759-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

193.23  196.20  195.66  194.99 194.19 186.82 186.28 186.65המשק  נטו  
מרכיב זמני 

                1.37                 4.98-                 4.98-                 4.98-               4.98-                3.00-                3.00-                3.00-להתחשבנות רבעונית

                  -                    -                    -                    -0                6.79-                6.79-                6.79-התייעלות הסכם החלב

176.86176.49177.02189.21190.01190.67191.22194.60מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

                3.80                  3.80                  3.80                  3.80                3.80                 3.80                 3.80                 3.80מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

180.66180.29180.82193.01193.81194.47195.02198.40המשק+מועצה

עלות מחושבת
מחירי מטרה  2016/17  

לפי סעיפים באג' לליטר

עלות מחושבת

 
 


